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(předpoklad)
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Celkový počet výrobců z OZE:  5 300

V roce 2011 nakupuje E.ON zhruba 460 GWh od 
bioplynových stanic.

VÝKUP ELEKTŘINY Z OZE V ČR r.2011 
(předpoklad)

Předpokládaný podíl kategorií OZE na výrobě elektřiny v r. 2011 v 
portfoliu E.ON
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Technický princip čištění biometanu

Bioplyn
50 - 70 % CH4

30 - 50 % CO2

< 2% air
H2S
Voda

Čištění

 Zachycení CO2

 Odsíření
 Vysušení

Biometan
>95 % mol. CH4

< 5% mol. CO2

< 2% mol. N2

Pro vtlačení do potrubí:
Kondicionování LPG
Stlačení
Odorizace



Účinnost využití bioplynu:

• běžná bioplynová stanice bez využití tepla zhruba 35 %

• Běžná bioplynová stanice s plným využitím tepla < zhruba 70 %

• Biometanová stanice s využitím v KJ < zhruba 60 % 



Jak může být biometan využit?

Biometan

Elektřina Teplo CNG Distribuce plynu

Biometan je jediný OZE, který poskytuje energii v různých formách a 
může být zároveň akumulován a regulován.



Potenciál biometanu v ČR:

• Nyní 0 biometanových stanic

• Zatím žádný národní cíl

• Potenciál až 100 milionů Nm3 ročně

• Malá omezení pro připojení k distribuční síti zemního plynu

• Zákon definující biometan jako samostatnou kategorii včetně

zeleného bonusu pro biometan prochází legislativním procesem.

• V příštích letech potenciál rozvoje.


